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DODATEK č. 15

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění dodatku ě. 2 označeného

jako č. 57992001.02 ze dne 2. 5. 2001

mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 1,601 67 Brno, Česká republika, zastoupené 
RNDr. Petrem Duchoněm, primátorem Města Brna 
IČ: 44992785 

(dále ,,Město“)

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Hybešova 16,657 33 Brno, Česká republika, zastoupené 

Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva 
IČ: 46347275
Subjekt zapsaný u Krajského soudu v Brně,
Oddíl B, vložka 783 
(dále ,,BVK“)

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s čl. 4.2. a 22.2. smlouvy
mění takto:

I.

Soupisu pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2.'Pronajatý majetek se mění takto:

Příloha 4.2/A - dlouhodobý hmotný majetek

1) Stavba “Brno - Neumannova, rekonstrukce vodovodu”
č. stavby: 130 722

Částečně se vviimá:
Inv. č.: 04926
Název: VŘ NEUMANNOVA, STARÉ BRNO 

Snížení pořizovací cenv o: 36 823,- Kě
Technicky popis: Snížení ceny o přefakturaci vodovodních přípojek

2) Stavba “Brno - Smetanova, rušení vodovodu”
č. stavby: 990 940

Částečně se vyjímá:
Inv.č.: 05933
Název: VŘ R 1930-1932 - RŮZNÉ 

Snížení pořizovací cenv o: 2 585,- Kč
Technicky popis: rušení vodovodu užitkové vody DN 250 délky 207,4 m ul. Smetanova z r. 

1932 a DN 250 délky 74,9 m ul. Veveří z r. 1932
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3) Stavba “ČOV Modřice — modelový výzkum fermentace kalu”
č. stavby: 150 646

Pronajímá se:
Inv.č.: 13 999
Název: soubor výzkum fermentace kalu 
Navýšení pořizovací cenv o: 88 890,- Kč 

Technicky popis: Dofakturace inženýrské Činnosti

Celková pořizovací cena pronajímaného majetku: 88 890,- Kč 
(osmdesátosmtisícosmsetdevadesát)__________________________
Celková pořizovací cena vyjímaného majetku: 39 408,- Kč
(tncetdevěttisícčtyřistaosnť)___________
Za dodatek celkem: 49 482,- Kč
(čtyřicetdevěttisícčtyřistaosmdesátdva)

II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a provozování nedochází 
ke změně nájemného ve smyslu ČI. 4.5. smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní,smlouvy č. 57992001 ze dne 9.8. 1999, ve znění 
dodatku č. 2 označeného jako č.57992001.02 ze dne 2. 5. 2001 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží Město a tři BVK.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu opťávněnými zástupci smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 15 je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují 

svými podpisy.

Uzavíráním a podpisováním smluv o pronájmu a provozování mezi městem Brnem a 
společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., kterými budou veřejné části vodovodních a 

kanalizačních přípojek a vodohospodářská díla pronajaty společnosti Brněnské vodárny a 
kanalizace, a.s. byl Radou města Brna na schůzi č. R3/057 dne 17. 2. 2000 pověřen vedoucí 
Odboru technických sítí Magistrátu města Brna.
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MAGlSTRÁTi^.MěSTA BRNA
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
657 33 Brno, Hybešova 16

‘Ing. Antonín Kremr 
vedoucí Odboru technických sítí MMB 
(na základě pověření primátora města 

Bma ze dne 29. 3. 2000 )

Ing. Miroslav Nováček 

předseda představenstva 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.


